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اأوًل: اأبرز ثوابت حركة حما�س: 

�إن ثو�بت حركة حما�ص هي ثو�بت �ل�صعب �لفل�صطيني، و�ملتعلقة بق�صيتني �أ�صا�صيتني 

هما: �الأر�ص و�الإن�صان؛ �الأر�ص وهي �الأر�ص �لفل�صطينية غري منقو�صة، و�الإن�صان �حلر 

على �أر�صه �حلرة، مبا يحقق حّق �لعودة لكل �إن�صان فل�صطيني �إىل �أر�صه ووطنه وبيته 

تقرير  بحق  بدء�ً  �الإن�صان؛  حقوق  بكافة  فيها  ويتمتع  كرياً،  حر�ً  فيها  يعي�ص  وقريته، 

حترير  هي  ثو�بتنا  �أخرى  وبكلمات  يتجز�أ.  ال  ككل  �حلقوق،  و�أ�صغر  �آخر  �إىل  �مل�صري 

�الأر�ص �لفل�صطينية وعودة �لالجئني ليعي�صو� �أحر�ر�ً يف �أر�صهم �حلرة.

ثانيًا: عنا�سر القوة والتما�سك لدى حما�س:

ريَد لكل منها �أن تكون �لقا�صمة 
ُ
لقد تعر�صت حما�ص �إىل �صل�صلة من �ل�رشبات �لتي �أ

باملنهج  لتم�صكها  بها  وعنايته  لها  �هلل  رعاية  �أن  غري  �حلركة،  هذه  ُتنهي  كي  و�لنهائية، 

جعل  �الإ�صالمي؛  و�لفكر  �لعقيدة  موروث  �إىل  و��صتنادها  للب�رشية،  �أر�صله  �لذي  �لقومي 

�لتي  �لنبيلة  �الأهد�ف  �أجل  من  �صيء  بكل  ُي�صحون  �أ�صد�ء  رجال  قلوب  يف  ر��صخة  منها 

ت�صكلت من �أجلها، و�لتفاف �جلماهري من حول هوؤالء �لرجال �لذين قدمو� �لت�صحيات 

من �أنف�صهم وعو�ئلهم و�صارو� على درب �ل�صهادة؛ بدء�ً من �ملوؤ�ص�ص �ل�صيخ �أحمد يا�صني؛ 

وكوكبة من قادة �حلركة �أمثال د. عبد �لعزيز �لرنتي�صي، و�إ�صماعيل �أبو �صنب، و�إبر�هيم 

وغريهم  دروزة  و�صالح  �صليم،  وجمال  من�صور،  وجمال  �صحادة،  و�صالح  �ملقادمة، 

�لكثري رحمهم �هلل. كما �أن هناك �لعديد من عنا�رش �لقوة �لتي �أدت �إىل هذ� �لنمو �مل�صطرد 

وهي عد�لة �لق�صية �لتي ن�صاأت من �أجلها حركة حما�ص، وهي �لق�صية �لفل�صطينية بكل 

مكوناتها. وكذلك مدى �الإخال�ص لكل من �لقيادة و�لعنا�رش �لتي تنتمي للحركة يف �لدفاع 

عن هذه �لق�صية و�لت�صحية من �أجلها.

* هذ� �لن�ص هو ن�ّص مقابلة مكتوبة )متت باملر��صلة �الإلكرتونية( �أجر�ها حم�صن حممد �صالح )بريوت، لبنان( مع 
�الأ�صتاذ �إ�صماعيل هنية )غزة، فل�صطني(، حيث بد�أت �ملر��صالت يف 2013/12/19، ومّت �عتماد �لن�ص من �الأ�صتاذ هنية 

يف 2014/3/11. وقد ُو�صعت �لت�صاوؤالت هنا على �صكل عناوين وحماور للم�صاعدة يف �ن�صيابية �لن�ص و�صال�صته.
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�لعن�رش �لثالث هو �حلكمة �ل�صيا�صية، وفقه �ملو�زنات و�الأولويات يف �صيا�صة �حلركة 

�لذي �أدى �إىل جعل م�صار �حلركة يف �صعود م�صتمر، فال يوجد هناك جمود، و�إمنا حر�ك 

�إيجابي يحافظ على �الأ�صالة يف �لفكر، ويحقق �لتجديد يف �ملمار�صة و�لتطبيق.

وال يكن �إغفال �لعن�رش �ملميز للحركة وهو �إ�رش�رها على �حلفاظ على ثو�بت �صعبنا 

على  �أّي م�صاومة  �إىل  �الن�صياق  �لوطنية، ورف�صها  �الأهد�ف  لتحقيق  ومقاومته كعنو�ن 

هذه �لثو�بت و�حلقوق؛ مع �إبد�ء �ملرونة �لالزمة يف �لهو�م�ص �ملتاحة من �لعمل �ل�صيا�صي. 

�حللقة  من  جعل  و�لذي  و�الإ�صالمي،  �لعربي  �المتد�د  كذلك  �ملميزة  �لعنا�رش  ومن 

�لتنظيمية �أو �لفل�صطينية و�حدة من �صل�صلة حلقات د�عمة لل�صعب �لفل�صطيني.

وهناك  �لتنظيم،  قيادة  على  �ل�صوري  و�لتد�ول  �لتنظيمي  �لو�صع  عن�رش  وهناك 

�أي�صاً ميزة �أخرى هي �أن �حلركة عملت يف كل جماالت �حلياة �لفل�صطينية: �الجتماعية، 

و�ل�صيا�صية، و�لع�صكرية، و�الأمنية، �إ�صافة �إىل عملها �الأ�صا�صي �لدعوي؛ مما مكنها من 

�النت�صار وفتح �صاحات جديدة.

ثالثًا: اأولويات امل�سروع الوطني الفل�سطيني:

و�حلالة  مرحلة،  كل  ومتطلبات  �أخرى  �إىل  مرحلة  من  تختلف  �الأولويات  �أن  �صّك  ال 

�ل�صائدة جتعل من ق�صية ما تتقدم على �أخرى، يف �صياق �الأهد�ف �لعامة ل�صعبنا، ب�صبب 

�لظرف �ملو�صوعي �لذي متر به �حلالة �لوطنية.

�إ�صافة �إىل �أن جملة �ملتغري�ت منذ �صنة 1991، وبدء مفاو�صات مدريد، ثم �تفاق �إعالن 

و�لف�صائل  �لقوى  كل  باإجماع  يحظى  وطني”  “م�رشوع  مفهوم  غياب  �إىل  �أدت  �ملبادئ 

غري  و�حلقوق  �لعامة  �الأهد�ف  حتقيق  طريق  يف  ف�صائلية  بر�مج  ل�صالح  �لفل�صطينية، 

�لقابلة للت�رشف لل�صعب �لفل�صطيني، وتتمثل �أولويات حركة حما�ص يف هذه �ملرحلة من 

�لوطنية، دون  �لثو�بت و�حلقوق  ��صتعادة وحدة �صعبنا و�حلفاظ على  تاريخ �صعبنا يف 

�أّي �نتقا�ص �أو تنازل يف ظّل �لظرف �ل�صيا�صي �لر�هن، من حالة �ن�صغال عربي و�نق�صام 

ميز�ن  تعديل  على  و�لعمل  �لقوى،  مو�زين  �ختالل  عن  ناجت  عام  و�صعف  فل�صطيني 

�ملو�طن  �إىل  و�لكرية  �حلرة  �حلياة  وتوفري  �لتحرير،  م�رشوع  ��صتكمال  ل�صالح  �لقوى 

�أ�صا�صياً مل�رشوع �لتحرير. كما �أن من �أولوياتنا �ال�صتمر�ر يف  �لفل�صطيني، لي�صكل ر�فد�ً 
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مرحلة �لتحرر �لوطني جنباً �إىل جنب مع مرحلة �لبناء للموؤ�ص�صة �لفل�صطينية، على قو�عد 

و�أ�ص�ص وطنية، �صو�ء �ملوؤ�ص�صة �ل�صيا�صية �أم �الإد�رية �أم �الأمنية.

�النق�صام  ��صتمر�ر  �أن  نرى  الأننا  متو�ٍز،  ب�صكل  لها  �لعمل  يجب  �لق�صايا  وهذه 

قد  �لفل�صطينية،  �لق�صية  على  خطر�ً  ي�صكالن  �لفل�صطيني،  بالقر�ر  �ال�صتفر�د  وحالة 

يوؤدي �إىل �نعكا�صات خطرية على �حلا�رش و�مل�صتقبل �لفل�صطيني.

رابعًا: تقييم النموذج املقاوم حلما�س:

قدمت حما�ص منوذجاً جديد�ً من �لعمل �لوطني يف �ل�صاحة �لفل�صطينية، بل يف �ملنطقة 

�لعربية و�الإ�صالمية. وهو منوذج فريد من حيث طبيعة �لتحديات �لتي تو�جهه، وطبيعة 

�لو�صائل �لتي تعامل معها. فبالرغم من �أن حركة حما�ص هي �متد�د فكري طبيعي للحركة 

يقت�رش  فلم  �الأم؛  �حلركة  تركيز  جماالت  عن  �ختلف  �مليد�ين  �الأد�ء  �أن  �إال  �الإ�صالمية، 

�أد�وؤها على �لبعد �خلريي و�لدعوي و�الجتماعي، ولكنه رّكز على �الأد�ء �ملقاوم للحركة 

�ملقاومة  بروز  �إىل  �أدى  مما  �الحتالل،  حتت  ووقوعها  �لفل�صطينية  �حلالة  طبيعة  بحكم 

كاإبد�ع و�أولوية يف �لعمل.

وبهذ� ��صتطاعت حما�ص �أن تقدم �لنموذج �خلا�ص بها، لتكون حالة مميزة يف �ل�صاحة 

�لفل�صطينية. وبالرغم من �لتناف�ص �لف�صائلي �حلاد على �جلماهري، �إال �أنها ��صتطاعت �أن 

حتقق ثقالً جماهريياً كبري�ً عك�ص نف�صه يف �أكرث من جتربة �نتخابية.

هذ� �لنموذج هو خليط فريد من �ملقاومة و�لعمل �لدعوي، و�الإغاثي، و�جلماهريي، 

و�ل�صيا�صي، و�لفكري حتى �صكلت هذه �حلركة �إرثاً ي�صتحق �لدر��صة ب�صيء من �لتف�صيل 

يف كل هذه �ملجاالت، وحتى جتربة �حلكم قدمت �صخ�صية قيادية خمتلفة.

يف  منها  كل  �أثَّر  خمتلفة  �أجيال  بني  مرت�كمة  جتربة  حما�ص  �كت�صبت  عاماً،   26 وبعد 

�ل�صاحة  يف  لي�ص  موؤثر�ً  العباً  منها  جعل  مما  وحا�رشها،  �حلركة  هذه  تاريخ  �صناعة 

�لفل�صطينية فح�صب و�إمنا يف �ملنطقة.

�صيا�صياً،  ينا�صبها  ومبا  مرحلة  كل  بتطور  حما�ص  لدى  �ملقاومة  منوذج  تطور  وقد 

ومبا يحقق �الأهد�ف �ملناطة بهذ� �لعمل �ملقاوم على طريق �لتحرير كا�صرت�تيجية، وعلى 

طريق حتقيق �الأهد�ف �ملرحلية يف �إطار �لروؤية �ل�صاملة.
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خام�سًا: موقف حما�س من اليهود:

نحن كم�صلمني نقر بالكتب �لتي �أنزلها �هلل ونحرتم �لديانة �ليهودية كديانة �صماوية، 

ونعدُّ �أ�صحابها �أهل كتاب، متاماً كالن�صارى �لذين يعي�صون جنباً �إىل جنب مع �مل�صلمني 

يف فل�صطني وخمتلف دول �ملنطقة.

ولكن  وحقوقهم،  و�حرت�مهم  �لكتاب  �أهل  مع  �لتعامل  �أ�ص�ص  �الإ�صالم  و�صع  وقد 

هناك فرقاً بني �ليهودية كديانة و�ليهود كاأ�صخا�ص من جهة، وبني �حلركة �ل�صهيونية 

لكونهم  ولكن  يهود  الأنهم  هوؤالء  نعادي  ال  فنحن  �أخرى.  جهة  من  الأر�صنا  و�حتاللها 

�ليهود  �مل�صلمون مع  تعاي�ص  �الحتالل  �أر�صنا ويغت�صبون حقوقنا. وقبل هذ�  يحتلون 

ب�صبب توفر �حلماية  فيها  �لعربية لال�صتقر�ر  �لدول  �ختارو�  �إنهم  بل  �إ�صكال،  �أّي  دون 

لهم، بينما كانو� ُيقتلون يف �أوروبا وترتكب يف حقهم �ملجازر.

�ساد�سًا: املوقـف مـن العتـراف بالكيـان ال�سهيونــي، 

وم�سروع الت�سوية ال�سلمية، واحلد الأدنى الذي 

ميكن اأن تقبل به حما�س:

كارثة  �ل�صهيوين  باالحتالل  �لتحرير  منظمة  قدمته  �لذي  �العرت�ف  �صكل  ت�صمن 

�صيا�صية. فهو مل يكن �عرت�فاً باأمر و�قع و�إمنا كان �عرت�فاً بحق “��رش�ئيل” يف �لوجود، 

�أّي �صو�بط و�عتبار�ت، مما فتح �لباب على م�رش�عيه لالحتالل، �لذي ومبوجب  دون 

�تفاق �أو�صلو مّت �لتنازل له عن 78% من �أر�ص فل�صطني، و�عتبار �أن ما يبقى من فل�صطني 

هي �أر��ص ٍ متنازع عليها يجري �لتفاو�ص �الآن حولها.

�لقطب  �ملتحدة  �لواليات  من  جعلت  �صيا�صية  مرحلة  وليد  �أو�صلو  �تفاق  جاء  وقد 

�لعاملي �الأقوى و�لوحيد، وكنتيجة ثانوية حلرب �خلليج و�لتوجه �لعربي �جلمعي نحو 

جوهرياً  تنازالً  فقط  ُي�صكل  مل  �للحظة  تلك  ومنذ  مدريد.  موؤمتر  منذ  �لت�صوية  م�صرية 

�لفل�صطينية  �ل�صاحة  يف  �نق�صاماً  �أوجد  و�إمنا  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  حقوق  عن  لالحتالل 

�إىل د�خل �لبيت �لفل�صطيني. ومنذ ذلك �لوقت  حول �الأهد�ف و�لو�صائل، ونقل �ل�رش�ع 

�أثبتت �الأيام �أن م�صار �لت�صوية م�صار عقيم، ي�صب ل�صالح �الحتالل ملر�كمة فر�ص وقائع 

على �الأر�ص وتنازالت يومية من �ملفاو�ص �لفل�صطيني دون �أّي �إجناز�ت تذكر. ي�صاف 



485

حما�س: قراءة يف الروؤية وجتربة احلكم

�إىل ذلك �إ�صهام هذه �ملفاو�صات يف جتميل وجه �الحتالل، وغ�صل يديه من �جلر�ئم �لتي 

لتهويد  يبذلها  �لتي  �جلهود  عن  ف�صالً  �الآالف،  وقتل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بحق  �قرتفها 

�ملقد�صات و�ل�صيطرة عليها.

جهود  �أّي  �صّد  فل�صنا  �لتنازل،  بني  وما  �ل�صيا�صية  �جلهود  بني  ما  نفرق  ونحن 

�أو  عليها  �مل�صاومة  مع  ل�صنا  ولكننا  حقوقنا،  ��صتعادة  �أجل  من  و�صيا�صية  دبلوما�صية 

مبادلة حّق بحق �آخر.

من  �لر�بع  حدود  على  فل�صطينية  دولة  باإقامة  �لقبول  على  فل�صطينياً  تو�فقنا  وقد 

حزير�ن/ يونيو 1967، مع عودة �لالجئني دون �لتنازل عن باقي حقوقنا؛ الأن �ل�صعب 

�لفل�صطيني يفو�ص �لقيادة ال�صتعادة حقوقه، ولي�ص للتنازل عنها، الأنها لي�صت ملكاً لنا 

�أو جليلنا �حلايل فقط حتى نتنازل عنها.

�سابعًا: جتربة حما�س يف ال�سلطة الفل�سطينية:

1. حما�س واإ�شكالية االإ�شالح والتغيري حتت االحتالل:

�رشعية  �أّي  �إعطاء  لعدم  ذلك  كان   1996 �صنة  يف  �النتخابات  حما�ص  قاطعت  عندما 

هذ�  يف  �صعبنا  مكونات  كل  دمج  ريَد 
ُ
و�أ �صعوده،  ذروة  يف  كان  �لذي  �أو�صلو  لبنامج 

�مل�رشوع عب عدة بو�بات من بينها �النتخابات، كما كان هناك تعطيل لدور ذلك �ملجل�ص 

بن�ص و��صح يقول �إنه ال يجوز للمجل�ص �أو حتى لرئي�ص �ل�صلطة �إ�صد�ر ت�رشيعات تخالف 

�التفاقات �ملعقودة بني �لطرفني، كما �صحبت من �ل�صلطة �أّي �صالحيات �أو م�صوؤوليات يف 

جمال �لعالقات �لدولية �أو �التفاقات �القت�صادية.

�أن  2006، وخ�صو�صاً  �إىل تغري هذ� �ملوقف يف �صنة  �أدت  �أن جملة من �ملتغري�ت  غري 

�تفاق �أو�صلو مل يعد له وجود من �لناحية �لعملية. كما �أن �ملنهج �لتفاو�صي ثبت ف�صله بعد 

ع�رشة �أعو�م من �الأد�ء �ل�صيء و�الإحباط �لذي �أ�صاب �ملو�طنني، جر�ء �ل�صلوك �ل�صيا�صي 

�إرث  تاأتي قوة جديدة ال حتمل  �أن  �لفل�صطينية، و�لذي كان يتطلب  لل�صلطة  و�حلكومي 

على  �جلماهريي  �الإحلاح  وكان  �ل�صلطة؛  مكونات  من  �لكثري  �رَشََب  ف�صاد  من  �ملا�صي 

�صعار  حتت  ذلك  مّت  وبالفعل  �النتخابات،  هذه  يف  بالدخول  حما�ص  حركة  يطالب  �أ�صده 
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قبل  ما  �ل�صلطة  قيادة  �نتهجتها  �لتي  �مل�صار�ت  من  جملة  لت�صحيح  و�لتغيري،  �الإ�صالح 

2006، وحلماية �لق�صية و�ل�صعب من �ل�صقوط يف وحل �لعمالة و�لف�صاد، وهما وجهان 

لعملة و�حدة.

�لوطني  �لتحرر  وهما  ومرحلتني،  برناجمني  بني  �ملز�وجة  حما�ص  ��صتطاعت  وقد 

فقد  �ملز�وجة،  هذه  حتقيق  �إمكانية  يف  �لعملي  �لنموذج  و�رشبت  و�لتغيري،  و�لبناء 

خا�صت �حلركة و�حلكومة حتديات ج�صاماً كانت ت�صتهدف وجود �حلكومة باالأ�صا�ص، 

حروب  وعدة  �حل�صار  معركة  وخا�صت  و��صتئ�صاله.  �لقادم  �مل�رشوع  هذ�  و�رَشَْب 

لل�صعب  �لعطاء  �ملزيد من  ثباتاً وقدرة على تقدمي  �أكرث  ��صتطاعت �خلروج منها  قا�صية، 

�لفل�صطيني؛ و�أثبتت �أنه لو توفرت �الإر�دة �حلقيقية يكن �لتقدم يف �مل�صارين. فاملقاومة 

�ليوم يف ظّل حكم حما�ص هي �أكرث قوة وقدرة على �إيالم �لعدو، وفر�صت عليه معادالت 

جديدة، و�رشبت �ملرتكز�ت �الأ�صا�صية لنظرياته �الأمنية و�لع�صكرية.

�ل�صيا�صي.  �لغطاء  لها  وتوفر  �ملقاومة  هذه  ظهر  حتمي  حكومة  لوجود  يعود  وهذ� 

ولعل �أبرز جتليات �لتكامل بني �الأد�ء �ل�صيا�صي للحكومة و�لفعل �ملقاوم جتلت يف معركة 

حجارة �ل�صجيل، �لتي �أبدعت فيها �ملقاومة، ولعبت �حلكومة دور�ً �صيا�صياً يف ��صتقطاب 

�لفعل �الإقليمي �لد�عم، وحمت ظهر �ملقاومة، وهذ� مل يكن لياأتي لو مل تكن هناك حكومة 

من �لنهج �ل�صيا�صي ذ�ته. وقد ر�أينا حكومات �صابقة كانت تدين �لفعل �لفل�صطيني �ملقاوم 

بل وجته�صه؛ وبالتايل �مل�صاركة يف �النتخابات و�حلكم هو �أحد �رشوريات جناح وتقدم 

م�رشوع �ملقاومة، ويثبت ويوؤكد ذلك �أّي مقارنة بني و�قعي غزة و�ل�صفة من حيث قوة 

وقدرة �ملقاومة.

�أما يف �ملقابل، فم�رشوع �لتغيري و�الإ�صالح حقق تقدماً؛ و�نتهت على �الأقل يف قطاع 

من  وبالرغم  �لقوى،  ومر�كز  و�لتجاوز�ت  �لف�صاد  �أ�صكال  �حلكومة(  وجود  )حيث  غزة 

و�رشعت  �لفل�صطيني،  �القت�صاد  يف  حدث  تقدماً  �أن  �إال  �لقطاع  على  �مل�رشوب  �حل�صار 

�حلكومة بخطو�ت و�إجر�ء�ت يف �إطار �حلكم �لر�صيد و�ملاأ�ص�صة.

و�ل�صبب  بدورها،  �لقيام  من  مُتكَّن  مل  �حلكومة  �أن  فامل�صكلة  �ملحتلة  �ل�صفة  يف  �أما 

�الأ�صا�صي هو حالة �النق�صام وت�صكيل حكومة �أخرى )حكومة �صالم فيا�ص(، ف�صالً عن 

وجود �الحتالل. 
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2. جتربة احلكومة العا�رشة التي قادتها حما�س:

جملة  متاماً  تدرك  كانت   2006 �صنة  �لبملانية  �النتخابات  �حلركة  خا�صت  عندما 

�لتحديات �لتي �صتو�جهها، الأنها مقبلة على مرحلة من نوع جديد، لذلك دفعت �حلركة 

بخرية قادتها �إىل هذه �النتخابات، ومن ثم �إىل �حلكومة �لعا�رشة؛ �صمَّت قياد�ت تاريخية، 

�الأ�صماء  على  مقت�رش�ً  لي�ص  و�لتغيري  �الإ�صالح  فبنامج  تاريخية.  هي  �ملهمة  الأن 

من  �لوطنية،  لل�صلطة  و�مل�صار  �ملنهج  يف  تغيري  و�إمنا  �ل�صيا�صي،  و�النتماء  و�الأ�صخا�ص 

حيث �لعقيدة �لفكرية و�ملمار�صة �ل�صيا�صية و�ملنطلقات ملختلف �لقر�ر�ت؛ وهو ما �صوف 

ي�صتدعي بال�رشورة وجود جبهة معاَر�صة ورف�ص كبى د�خلياً وخارجياً، لذلك يتطلب 

نوعية من �لرجال لهم عزية ت�صتطيع خو�ص غمار �ملرحلة.

�حلركة  و�إعالن  �النتخابات  نتائج  ظهور  مع  �حل�صار  وبد�أ  حدث،  قد  توقعه  مّت  ما 

�أن هناك من مل  نيتها ت�صكيل �حلكومة، وبد�أت عملية �الإف�صال د�خلياً وخارجياً. وظهر 

يقبل هذه �لنتائج و�إن �صلَّم بها �صكلياً، ولكن عمل على �إجها�ص وو�أد �لتجربة يف �أ�صهرها 

�الأوىل، ور�هن �لبع�ص على �صقوط �حلكومة بعد فرتة ال تتجاوز �لثالثة �أ�صهر.

�أمنية  �الإف�صال، و�لتي متثلت يف فو�صى  �أمام معركة  �ل�صمود  و��صتطاعت �حلكومة 

وح�صار �صيا�صي، وتعطيل د�خل �لوز�ر�ت، وت�صعيد ع�صكري.

�صكلت �حلكومة �لقوة �لتنفيذية لتجاوز �لفو�صى �الأمنية، و�لت�صدي لها، ومو�جهة 

�ل�صيا�صي،  �ملال  عن  �ملالية  �لبد�ئل  و�إيجاد  �لوز�ر�ت  �صبط  �إحكام  عب  �لف�صاد،  حاالت 

عدم  من  وبالرغم  �ل�صيا�صي.  �حل�صار  لك�رش  عديدة  دول  مع  �ت�صال  قنو�ت  وفتح 

�أمام تقدم و�إجناز �حلكومة، بل  �لطريق  لقطع  �ملوظفني يف عملهم  �الن�صياع من غالبية 

وتخريب جهودها، وت�صكيل حكومة مو�زية يف مكتب �لرئا�صة، وعمل �الأجهزة �الأمنية 

�صّد �الأمن، و�صّد �أّي �إجناز؛ �صارت �حلكومة و�صمدت نحو عام كامل، ��صتطاعت خالله 

�إثبات �أن وجود حما�ص يف �حلكم ال يعطل �ملقاومة، فكان �أ�رش �صاليط؛ و�إثبات �أنه يف ظّل 

حكم حما�ص يكن �إيجاد دبلوما�صية قائمة مع دول ال تكرتث كثري�ً باحل�صار �الأمريكي 

�ملايل،  �لبديل  لتوفري  تغري�ت،  يحقق  �أن  يكن  �ل�صيا�صي  �الأد�ء  �أن  و�إثبات  �الإ�رش�ئيلي، 

لها قاعدة حقيقية على  �أن توجد  �لروؤية  بحيث تدعم حكومة مقاومة. و��صتطاعت هذه 

�مل�صتوى �لوطني و�الإقليمي و�لدويل. 



حمـــــا�س

488

3. جتربة حكومة الوحدة الوطنية )احلادية ع�رش(:

�أن تكون حكومة وحدة  �لعا�رشة  لقد حاولنا بكل جهد ممكن قبل ت�صكيل �حلكومة 

�لف�صائل  مع  للجلو�ص  متخ�ص�صة  جلنة  �لغاية  هذه  �أجل  من  �حلركة  و�صكلت  وطنية، 

�لثنائي  �مل�صتوى  على  �ملطولة  �للقاء�ت  من  �صل�صلة  وخا�صت  و�الإ�صالمية،  �لوطنية 

و�جلماعي للتو�صل �إىل �تفاق، وقدمت �لكثري من �ملرونة على �صعيد �حلقائب �لوز�رية، 

وعلى �صعيد �لبنامج �ل�صيا�صي للحكومة، بالرغم من �أننا نتمتع باأغلبية مريحة تتيح لنا 

ت�صكيل �حلكومة ب�صكل منفرد، ونيل �لثقة ب�صهولة من �ملجل�ص �لت�رشيعي وفق �لبنامج 

ن�رشب  �أن  �أردنا  ولكن  �لبملانية.  و�الأغلبية  �حلكومة  رئي�ص  يحدده  �لذي  �ل�صيا�صي 

منوذجاً جديد�ً يف �حلكم؛ ف�صالً عن فو�ئد �حلكم �لر�صيد و�لنز�هة، وهو �لعمل �مل�صرتك 

وحتقيق �ل�رش�كة �حلقيقية.

ولكن باءت هذه �جلهود بالف�صل للعديد من �الأ�صباب من بينها �ل�صغوط �خلارجية 

�لتي  �الإف�صال  عو�مل  —عب  وتف�صل  �لتجربة  غمار  تخو�ص  �أن  حلما�ص  �أر�دت  �لتي 

كان يخطط لها— و�لبع�ص �الآخر كانت قر�ءته �أن هذه �حلكومة لن ت�صتمر وال يريد �أن 

ي�صارك يف ف�صل، �أو �أن يقدم ما ير�ه هو طوق جناة للحركة.

ولكن بعد جناح �حلركة يف �ل�صمود ملدة عام كامل �أمام �صغوط كانت كفيلة باإ�صقاط 

و�الإ�صغال  �الأمنية،  و�لفو�صى  و�القت�صادي،  �ملايل  �حل�صار  مثل  م�صتقرة،  نظم 

�الإعالمي  و�لتحري�ص  �ملوظفني،  من  �لد�ئمة  و�ملناكفة  �ملتتالية  و�لهجمات  �لع�صكري، 

و�لتاآمر  �حلكومة،  عمل  من  حلظة  كل  طالت  �لتي  و�الفرت�ء�ت  �الأكاذيب  من  و�صل�صلة 

�لذي  �لكثري  �لر�صيد  �أن �حلركة متلك من  �لد�خلي و�خلارجي، وبالتايل و�صلت قناعة 

لن تنجح معه جهود �إ�صقاطها، فيما برزت بع�ص �لروؤو�ص �لر�مية �إىل �لعمل �مل�صرتك. 

وقد جتاذبنا معها باإخال�ص ور�أينا يف مكة �أن �لفر�صة �صانحة لنكر�ص �رش�كة حقيقية 

و�أن  عام،  قبل  به  نطمح  كنا  �لذي  �لنموذج  وتقدمي  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �ل�صاحة  يف 

جتاوز  على  وقدرته  �صعبنا  بوحدة  �لعامل  �إىل  ر�صالة  تكون  �أن  يكن  �حلكومة  هذه 

�أن ذلك ياأتي يف �أعقاب  �أ�صعب �ملر�حل، و�أن روح �لتحدي متوفرة للجميع، خ�صو�صاً 

�نتفا�صة خا�صتها كل �لف�صائل �صوية �صّد �الحتالل، وبعد �صقوط خيار �أو�صلو عملياً 

�أن هناك  �لتوقعات، وظهر  �لوقائع كانت خالف هذه  �أن  �لعدو. غري  على وقع دبابات 



489

حما�س: قراءة يف الروؤية وجتربة احلكم

�ملنظمة؛  �الإف�صال  عملية  ال�صتكمال  نهار  ليل  وعمل  �جلديد،  بالو�قع  ي�صلِّم  مل  تيار�ً 

كانت  لو  حتى  �لتجربة  هذه  �صّد  �الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  بامل�صالح  م�صاحله  و�رتبطت 

يف  ت�صكلت  �لتي  �لقوى  مر�كز  من  �الإف�صال  عملية  و��صتمرت  �لوحدة.  حكومة  �إطار  يف 

عن  حما�ص  غياب  ب�رشورة  م�صاحلها  و�رتبطت  �الإد�ري،  و�جلهاز  �الأمنية  �الأجهزة 

�حلكم و��صتمر�ر �لنموذج �ل�صابق. 

�إ�رش�ر على جّر  �لتي كان لديها  وكان جّل عملية �الإف�صال من قلب �الأجهزة �الأمنية 

على  و�لتمركز  �لتفتي�ص،  ونقاط  و�لدماء  �لقتل  ون�رش  �ملنظمة،  �لفو�صى  نحو  �لبالد 

�الأبر�ج، وبّث �لذعر يف نفو�ص �ملو�طنني.

مر�كز  على  للق�صاء  �لتنفيذية،  للقوة  �أمنية  حملة  هناك  يكون  �أن  ذلك  ��صتدعى  وقد 

�لتوتر و�لعنا�رش �لفو�صوية، ��صتغرقت ثالثة �أيام و�نتهت با�صت�صالم كل هذه �لعنا�رش 

بهذه  ترحيب  هناك  يكون  �أن  �ملاأمول  وكان   .2007/6/14 يف  غزة  قطاع  يف  كامل  ب�صكل 

�خلطوة لفر�ص �الأمن و�ال�صتقر�ر يف غزة، غري �أن قر�ر�ت �لرئا�صة �أوجدت و�قعاً جديد�ً 

�ملجل�ص  �إىل تعطيل عمل  و�أدت  �ل�صفة،  عب وجود حكومتني و�حدة يف غزة و�لثانية يف 

عبا�ص  حممود  بقيادة  فتح  حركة  رف�ص  نتيجة  �النق�صام  مرحلة  وبد�أت  �لت�رشيعي، 

لنتائج �النتخابات.

4. جتربة حكومة ت�شيري االأعمال يف الفرتة 2013-2007:

حتمل هذه �ملرحلة معان مزدوجة �الجتاه، فقد حملت هذه �ل�صنو�ت �صعوبات عظام 

وحتديات ج�صاماً، لرمبا كانت �الأ�صد على �صعبنا �لذي �أبدى يف �ملقابل ��صتقر�ر�ً عظيماً 

�الأمل كانت  �لتوقعات. ويف مقابل �صورة  له، وقدم ت�صحيات فاقت كل  ب�صب ال حدود 

�صورة �الأمل حتدو �لنفو�ص، و��صتطاعت �حلكومة و�ل�صعب معاً �أن ير�صما لوحة �إبد�عية 

فل�صطينية معبقة بالدم.

للح�صار، ب�صكل غري م�صبوق من خمتلف �الجتاهات، 
ٍ
لقد بد�أت هذه �ملرحلة بت�صديد 

�الأطعمة  �أنو�ع  وخمتلف  �لب�صائع  حمالها  من  فاختفت  غزة  قطاع  خنق  حماولة  وبد�أت 

و�ملالب�ص و�لوقود و�الأدوية، و�ختفت �لكهرباء عن �لبيوت وعّم �لظالم �لد�م�ص، وحتول 

�لقطاع �إىل �صجن كبري معزول ومغلق؛ وغابت �ملعاين �الإن�صانية عن �ل�صا�صة �ملَُحا�رِشين 
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فل�صطينياً وعربياً ودولياً. ولكن �إبد�ع �صعبنا �صبق كالعادة قيادته، وك�رشت �جلماهري 

�أ�صو�ر �حل�صار، و�قتحم نحو 750 �ألف مو�طن كل �حلدود مع م�رش، ودخلو� �لعري�ص 

وعادو�  �أيام،  ثالثة  خالل  �لقطاع  �حتياجات  و�بتاعو�  �مل�رشية(  �حلدود  د�خل  كم   45(

منوذجاً  و�رشبو�  و�حدة،  بجرية  منهم  �أّي  يقم  ومل  �أحد،  يتخلف  مل  غزة  �إىل  جمدد�ً 

�ل�صابرة،  لغزة  �حلياة  �رش�يني  �صكلت  �أنفاق  عب  �الإبد�ع  تو�ىل  ثم  فريد�ً.  �أخالقياً 

�لقطاعات،  جميع  يف  �ملوظفني  لغالبية  �صاملة  ��صتنكاف  عملية  �ملرحلة  هذه  و�كب  وقد 

و�ملمر�صني،  و�الأطباء،  �ملدر�صني،  وخ�صو�صاً  بال�صلل؛  �لقطاع  الإ�صابة  حماولة  يف 

و�لق�صاة، ووكالء �لنيابة، و�ل�رشطة، و�ملوظفني يف باقي �لوز�ر�ت.

وترك �جلميع �أعمالهم حتى تدب �لفو�صى و�لتذمر �أو�صاط �ملو�طنني يف �لقطاع، غري 

�أن متالأ هذه �الأماكن وتقوم باإعادة ت�صيريها  �أيام  �أن �حلكومة ��صتطاعت وخالل ثالثة 

جميعاً، وتقدم ع�رش�ت بل مئات �ملتطوعني يف كل مهنة بال مقابل، للحفاظ على ��صتقر�ر 

�لقطاع و�صري �لعمل يف خمتلف �ملر�فق.

و�أدى �لف�صل يف مرحلة �خلنق و�ال�صتنكاف ومن قبلهما �لفو�صى �إىل �للجوء للخيار 

 ،2009/2008 �لع�صكرية؛ وجاء عدو�ن  �لقوة  �الأخري النتز�ع هذه �حلكومة نهائياً، عب 

يف  �الأعنف  �حلرب  وكانت  �ل�صاعة،  مد�ر  على  �ملتو��صلة  �العتد�ء�ت  من  يوماً   22 عب 

�الإ�رش�ئيلي  1967. وخالل �صاعات كانت ن�صف طائر�ت �صالح �جلو  �صنة  �ملنطقة منذ 

 من �لدماء، منت�رشة 
ٍ تق�صف كل �أنحاء قطاع غزة وتلقي بحممها لتحيل �لقطاع �إىل ِبَرك 

يف كل مكان. وتو�ىل �لعدو�ن بر�ً وبحر�ً وجو�ً، لكنه قوبل ب�صمود �أ�صطوري من �صعب 

�إر�دة  و�أمتلك  حياً  زلت  ما  �أنا  يقول  ما  �لقتالية  �لو�صائل  من  بالكاد  يتلك  �أعزل،  �صبه 

مدمر،  منزل  �آالف  و5  �صهيد،   1,500 �لبي�صاء.  �لر�ية  �أرفع  �أو  �أركع  ولن  �ل�صمود، 

�أن  �لعدو حربه دون  �أوقف  �لنهاية  �لعدو�ن، ويف  22 يوماً من  �آالف م�صاب خالل  و10 

يح�صل على �أّي من �أهد�ف هذه �حلرب. فال �أز�ح �حلكومة، وال ��صتعاد �صاليط، وال ك�رش 

�إر�دة و�صمود �ملقاومة �لتي ظلت �صو�ريخها ت�صقط على غالف غزة، حتى بعد �إعالن 

�الحتالل وقف �إطالق �لنار �أحادي �جلانب بـ 12 �صاعة، ورف�صت �ملقاومة �أن تو�فق على 

وقف من جانب و�حد هذ� �لعدو�ن و�الإرهاب.
ُ
�رشوط �الحتالل لوقف �إطالق �لنار فاأ
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�أور�ق بد�أت �ملعادلة تتغري، وبد�أ �حل�صار  �آخر ما يف جعبة �ملتاآمرين من  وبعد ف�صل 

يتهاوى، خ�صو�صاً مع متغري جديد متثل يف حماقة جديدة �رتكبها �الحتالل مبهاجمة 

�إىل ��صت�صهاد ت�صعة من �ملت�صامنني  �أدى  �أ�صطول �حلرية �لقادم للت�صامن مع غزة، مما 

�الأتر�ك. وحتول �حل�صار �إىل ق�صية �إن�صانية دولية كبى، و�أزمة �صيا�صية مع دولة لطاملا 

ب�صكل  رفح  معب  فتح  �إعادة  �إىل  �أدت  �لتغري�ت  هذه  كل  لـ“�إ�رش�ئيل”.  ك�صديق  �صنفت 

بعد  غزة  مع  عالقتها  �أعادت  �لتي  �لقاهرة  يف  �لوطني  �حلو�ر  جوالت  وبد�أت  متقطع، 

قطيعة نحو عامني، و�رشعت �حلكومة بتطوير �أد�ئها يف كل �ملجاالت لتبني مفهوم �حلكم 

عملية  وتبد�أ  �الإد�ري،  �لعمل  يف  و�الإ�صالح  و�لعد�لة  �ل�صفافية  مفاهيم  وتثبت  �لر�صيد، 

�إعادة بناء �جلهاز �الإد�ري ب�صكل كامل، وكذلك عملية �إعادة بناء �لقطاع، وخ�صو�صاً ما 

هدمه �الحتالل.

وتو�لت �نت�صار�ت �صعبنا وحكومته ومقاومته، �إذ جاءت �صفقة وفاء �الأحر�ر لتطلق 

�لفرحة  ولتنت�رش  �الحتالل،  �صجون  من  �صعبنا  �أبناء  خرية  من  �أ�صري�ً   1,050 �رش�ح 

و�لبهجة يف كل بيت من بيوت �لقطاع �ل�صامد، وت�صبح غزة قبلة �الأحر�ر يف هذ� �لعامل، 

وم�صلمني  عرباً  �لعامل،  دول  خمتلف  من  �لت�صامنية  �لوفود  مئات  بل  ع�رش�ت  وجاءت 

و�أوروبيني و�أمريكان، كلهم يحملون من �مل�صاريع و�لدعم �ملادي و�ملعنوي، و�أ�صبحت 

رمز�ً للعزة و�الإباء و�حلرية �الإن�صانية. وتتحول �ل�صعاب �لتي و�جهتها غزة وحكومتها 

�إىل نعمة، باأن رفع �هلل �صاأن هذه �لبقعة �ل�صغرية من �لعامل، بفعل جهاد وت�صحية و�صمود 

�أبنائها على �لظلم و�لتاآمر.

“ك�رش وعي”  وقد حاول �الحتالل �أن يق�صي على م�صاعر �النت�صار ويقوم بعملية 

للمو�طن �لفل�صطيني، فاأعلن �حلرب جمدد�ً باغتيال �ل�صهيد �لقائد �أحمد �جلعبي و�صّن 

�ملحا�رشة  �ل�صعيفة  بغزة  فاإذ�  �أخرى،  مرة  ن�صيبه  من  �ملفاجاأة  فكانت  �لثاين،  �لعدو�ن 

تقود مقاومة �صارية وت�رشب كل نظرياته �الأمنية، وتق�صف الأول مرة يف �رش�عه مع 

�لعدو تل �أبيب و�لقد�ص، وت�صقط �لطائر�ت، وت�صتهدف �لبو�رج، وتدمر �لدبابات.

�لقطاع حالة ��صتقر�ر  بل و�أكرث من ذلك ي�صتمر �الأد�ء �حلكومي كما هو، وي�صهد 

بخطط  �حلكومية  �الأجهزة  كافة  وتعمل  و�ل�صو�رع،  و�ملخابز  و�ملحال  �الأ�صو�ق  يف 

�لعمل  مع  �الإد�ري  مع  �ل�صيا�صي  �لعمل  وتقاطع  بالذهول.  �لعدو  �أ�صاب  مما  بديلة، 

�لعربية،  �لدول  خارجية  ووزر�ء  �مل�رشي،  �لوزر�ء  رئي�ص  غزة  �إىل  وو�صل  �ملقاوم؛ 
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و�أمني عام جامعة �لدول �لعربية، ووزير �خلارجية �لرتكي، بعد �صل�صلة من �الت�صاالت 

�ل�صيا�صية للحكومة، وجهود مكثفة �أ�صفرت عن �تفاق للمرة �الأوىل لوقف �لعدو�ن على 

�لعدو  على  �ل�رش�ع  تاريخ  يف  مرة  الأول  �ملقاومة  ل�صالح  �صيا�صي  ن�رش  وحتّقق  غزة. 

�ل�صهيوين، بفعل هذ� �لتكامل و�لتناغم يف �الأد�ء �لوطني.

وقد عززت هذه �ملعركة �لقناعات باإمكانية �ملز�وجة بل و�لتكامل بني �حلكومة و�لعمل 

و�أنه يكن  للمقاومة،  �الأن�صب عب ت�صكيل غطاء �صيا�صي  �لو�صع هو  و�أن هذ�  �ملقاوم، 

حتقيق �الإجناز�ت �حلقيقية.

�الأ�صافني  �أو دّق  �إ�صقاطها  �الأقد�م ف�صلت كل حماوالت  �ليوم، هناك حكومة ر��صخة 

م�صاريع  ب�صل�صلة  وتقوم  للمو�طنني،  �الأمن  حتقيق  ��صتطاعت  �صعبها،  وبني  بينها 

ن�صئت 
ُ
��صرت�تيجية يف غزة. ففي ظلها �صهد قطاع غزة �نطالقة طيبة منقطعة �لنظري، و�أ

�لفو�كه،  من  و�لكثري  �خل�رشو�ت  بكل  �لذ�تي  �الكتفاء  حققت  �لتي  �لزر�عية  �مل�صاريع 

و�أعادت عملية �الإنتاج مل�صانع مهملة ومغلقة.

�لتاآمر عليها، وتو�جه مقاطعة عربية ودولية،  يتم  كل ذلك وهي ما ز�لت حما�رشة 

ولكن �رشعيتها وقدرتها نابعة من �إيان �صعبها، ومن ثقتهم بها وحبهم لها.

ثامنًا: تقييم عالقـــات حمـــا�س مع فتـــح والي�ســـار 

الفــل�سطينـــي:

1. العالقة مع حركة فتح:

ال �صّك �أن حركة فتح حركة وطنية، قادت �لن�صال �لوطني يف مر�حل مهمة وح�صا�صة 

�إىل خ�صومة  �أدت  لها  �ل�صيا�صي  �الأد�ء  �أن تطور�ت  �لفل�صطينية، غري  �لق�صية  من تاريخ 

�صيا�صية معها و�ختالف يف �ملنهج، ال �صيّما بعد قبولها توقيع �تفاق �أو�صلو وخو�صها يف 

نفق �ملفاو�صات.

ة بيننا، لي�ص على قاعدة �أن تتحول حما�ص  ونحن ن�صعى عب �مل�صاحلة �إىل َج�رْشِ �لهوَّ

�إىل فتح �أو تتحول فتح �إىل حما�ص، ولكن على قاعدة �لتعاي�ص بني �لب�مج �ملختلفة، و�أن 

حتكم قو�عد �لعمل �لديوقر�طي �خلالف بني �لروؤى �ل�صيا�صية �ملختلفة و�ملتباينة، و�أن 
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�لذي  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �إر�دة  جميعاً  نحرتم  �لنهاية  يف  ولكن  �الآخر؛  ٍ ر�أي  كلُّ  يحرتم 

يختار م�صاره �ل�صيا�صي وقيادته عب �صناديق �القرت�ع.

نحن ل�صنا يف حالة عد�ء مع حركة فتح، و�إن كان �خلالف بيننا يف مرحلة من �ملر�حل 

ْملَتْها �للحظة و�ملرحلة، و�لتي حتدثنا عنها ب�صيء 
َ
قد و�صل �إىل �ل�صالح نتيجة تطور�ت �أ

�لعمل  كلينا  �لوطن ويجب على  �الأ�صا�ص نحن �رشكاء يف  �صابقاً، ولكن يف  �لتف�صيل  من 

�لدم،  يف  �رشكاء  �لوطن،  يف  �رشكاء  د�ئماً  نردده  كنا  ما  لنج�صد  حقيقية،  �رش�كة  وفق 

�رشكاء يف �لقر�ر.

2. العالقة مع قوى الي�شار:

�الحرت�م  على  قائمة  وف�صائله  وقو�ه  �صعبنا  مكونات  خمتلف  مع  حما�ص  عالقة  �إن 

ووطنياً  ن�صالياً  دور�ً  تاريخياً  حتمل  �لقوى  هذه  و�أن  خ�صو�صاً  �ملتبادل،  و�الحرت�م 

مميز�ً وما ز�لت �رشيكة يف �لعطاء و�لن�صال من �أجل فل�صطني؛ وعالقتنا بها قائمة على 

�لعالقة  هذه  �صاب  و�إن  حتى  �لوطنية،  �مل�صوؤولية  حتمل  يف  �ل�رش�كة  من  �الأ�صا�ص  هذ� 

مر�حل خمتلفة من �لتو�فق �أو �الختالف، ولكن يف �إطار �لوجهة �لوطنية ذ�تها، ونحرتم 

�ختالفاتنا �لفكرية فاالختالف و�لتنوع �صمة �الأ�صياء، بل حتى �لتناف�ص من �أجل فل�صطني 

ْح�َصنَت �لظن بع�صها ببع�ص.
َ
ويف �صاحاتها حمموٌد ومطلوب طاملا �أ

�لعليا للقوى �لوطنية، ومن  �إطار جلنة �ملتابعة  وقد عملنا مع هذه �لقوى �لوطنية يف 

�للقاء�ت  لدينا  ز�ل  وما  �ملمانعة،  �لقوى  جتمع  ويف  �لع�رش،  �لف�صائل  �ئتالف  يف  قبلها 

�لوطنية. و�لي�صار ي�صكل  �لعمل �مل�صرتك، وناأمل بزيادة وتطور هذه �لعالقات  لتن�صيق 

�لفرتة  يف  �ل�صيا�صية  �ل�صاحة  يف  مهماً  دور�ً  ولعب  �لثالث”،  لـ“�لتيار  �لفقري  �لعمود 

�لعليا.  �لفل�صطينية  �مل�صلحة  �إطار  يف  مميزة  معه  �لعالقة  �إبقاء  على  و�جتهدنا  �الأخرية، 

كما ال نن�صى �أن �لي�صار ي�صكل جزء�ً مهماً وفاعالً يف موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين �ملختلفة؛ 

�حلقوقية، و�ل�صحية، و�الجتماعية،...�إلخ، و�لتي كان لها دور �إيجابي يف ك�رش �حل�صار 

عن قطاع غزة.






